
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรศึกษำดูงำนเร่ือง

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเข้ำร่วมจัดแสดง

นิทรรศกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีในประเทศ

ไทย ในงำนประชุม Smart City Expo World 

Congress 2018 ณ เมืองบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน 

ระหว่ำงวันท่ี 16-23 พฤศจิกำยน 2562

1,000,000.00     765,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง

 จ ำกัด

765,000.00        บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง 

จ ำกัด 765,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-51

5 พ.ย. 62

2
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือประโยชน์ในกำร

ด ำเนินงำนภำยในศูนย์วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศ

12,023.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 10,672.62          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

10,672.62

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-052

6 พ.ย. 62

3

ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเข้ำร่วมจัดแสดง

นิทรรศกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีในประเทศ

ไทย ในงำนประชุม Smart City Expo World 

Congress 2018 ณ เมืองบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน

100,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง

 จ ำกัด

80,250.00          บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง 

จ ำกัด 80,250.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-55

8 พ.ย. 62

4
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  16 รำยกำร 7,500.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 7,003.01           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

7,003.01

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-056

8 พ.ย. 62

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเรียบเรียงคู่มือกำรสร้ำงสถำนีกำร

เรียนรู้ (learning Station) STEAM4INNOVATOR 

พร้อมหนังสือคู่มือกำรเรียนรู้ของเด็ก

80,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวกนกวรรณ คุรุสวัสด์ิ 80,000.00          นำงสำวกนกวรรณ คุรุสวัสด์ิ 

80,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-057

8 พ.ย. 62

บริษัท เอกซ์พำรำ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

10,000,000.00    

บริษัท วีเวิร์ค (ไทยแลนด์) จ ำกัด 10,000,000.00    

7

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจเข้ำร่วมงำนประชุมนำนำชำติ

ด้ำนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ Smart City Expo 

World Congress 2019

110,490.99       110,490.99        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

Fira Internacional De 

Barcelona

110,490.99        Fira Internacional De 

Barcelona 110,409.99

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-058

14 พ.ย. 62

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนด้ำน

บัญชีและกำรเงิน

150,000.00       149,193.55        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสำวิตรี สีนวนสกุนณี 149,193.55        นำงสำวสำวิตรี สีนวนสกุนณี 

149,193.55

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-059

14 พ.ย. 62

บริษัท เอกซ์พำรำ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด 10,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0036-63

11 พ.ย. 626

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรบ่มเพำะ

และเร่งกำรเติบโตทำงธุรกิจเทคโนโลยีอำหำร 

(FoodTech Incubator & Accelerator Program)

10,000,000.00   10,000,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

9
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์สมุดบันทึก Time Planner 2020 150,000.00       149,800.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 149,800.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

149,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6311-060

14 พ.ย. 62

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนรับส่งเอกสำร 200,000.00       165,850.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปร เซอร์วิส จ ำกัด 165,850.00        บริษัท โปร เซอร์วิส จ ำกัด 

165,850.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-061

14 พ.ย. 62

11
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือประโยชน์ในกำร

ด ำเนินงำนภำยในฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ

16,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 13,952.96          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

13,952.96

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-062

14 พ.ย. 62

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรคัดสรรเยำวชนต้นแบบ

พร้อมออกแบบกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพ ภำยใต้

แผนพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม 

STEAM4INNOVATOR

500,000.00       489,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไอเดียคัลเจอร์ จ ำกัด 500,000.00        บริษัท ไอเดียคัลเจอร์ จ ำกัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0037-63

14 พ.ย. 62

13
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 27,589.95          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

27,589.95

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-063

20 พ.ย. 62

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงภำยใต้

กิจกรรม  ASEAN-Republic of Korea (ROK) 

Startup Commemorative Summit  ณ เมืองปู

ซำน สำธำรณรัฐเกำหลี ระหว่ำงวันท่ี 23 – 27 

พฤศจิกำยน 2562

230,000.00       179,760.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 179,760.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

179,760.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6311-064

20 พ.ย. 62

15
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงไปปฏิบัติ

รำชกำร ณ เมืองปูซำน สำธำรณรัฐเกำหลี

270,000.00       261,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 261,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-065

20 พ.ย. 62

16
ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 17,500.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

17,500.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-066

21 พ.ย. 62

17
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

โครงกำรสถำบันวิทยำกำรนวัตกรรม

280,000.00       280,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยปรเมศวร์ ฉิมครำม 279,096.77        นำยปรเมศวร์ ฉิมครำม 

279,096.77

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-067

21 พ.ย. 62



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

18

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจเข้ำร่วมงำนสัมมนำวิชำกำร

และศึกษำดูงำน Global Impact Measurement : 

Trends and Key Driver Towards and 

Innovation and Sustainable Economy

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจ

อย่ำงย่ังยืน

69,093.00          สมำคมส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจ

อย่ำงย่ังยืน 69,093.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-065.1

27 พ.ย. 62

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน

แผนธุรกิจวิสำหกิจเร่ิมต้น ในหัวข้อ Circular 

Economy

500,000.00       499,690.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 500,000.00        มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0038-63

28 พ.ย. 62

20
ขออนุมัติจัดซ้ือชุดกีฬำเพ่ือใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ อว. 

เกมส์ ประจ ำปี 2562

26,409.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ำกัด 26,409.00          บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ ำกัด 

26,409.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-068

29 พ.ย. 62

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดอบรมดับเพลิงข้ันต้นและกำร

ซ้อมอพยพหนีไฟ

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจ

เม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

26,000.00          บริษัท ป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์

 แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

26,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6311-069

29 พ.ย. 62

22

ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรช้ีแจง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

23,680.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวัชรชัย ช่ำงประดับ 23,680.00          นำยวัชรชัย ช่ำงประดับ 23,680.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6311-070

29 พ.ย. 62

23
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร (กระดำษ 

A3 A4)

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

22,266.70          บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด 22,266.70

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6311-071

29 พ.ย. 62


